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1. RESUM DEL TREBALL 

L’any 2009 és commemora un doble aniversari: el bicentenari del naixement de 

Charles Darwin i el 150è aniversari de la publicació del seu llibre, l’Origen de les Espècies. 

Aprofitant la importància d’aquest esdeveniment vam pensar en realitzar un Treball de 

Recerca sobre evolució d’alguna espècie, concretament sobre el nostre propi llinatge.   

El treball que es presenta a continuació és un estudi sobre la mida i la forma del crani 

en diferents espècies d’homínids. El nostre llinatge va aparèixer a l’Est d’Àfrica fa 2,5 

milions d’anys aproximadament., amb els Homo habilis i posteriorment els Homo ergaster. 

Són aquests últims els que probablement surten fora d’aquest continent per colonitzar 

primer el continent asiàtic i posterioment el continent europeu. Les evidències fòssils més 

antigues trobades fora d’Àfrica daten de 1,8 milions d’anys al jaciment de Dmanisi 

(Geòrgia) i han estat descobertes en els últims anys. Aquestes troballes es troben 

immerses dins d’una gran discussió científica ja que presenten moltes semblances amb els 

homínids trobats a Àfrica (amb una datació molt similar) i semblances amb els homínids 

més recents trobats a Europa i Àsia. En un principi van ser assignades a una nova espècie: 

l’Homo georgicus.  El que sí saben els antropòlegs amb certesa és que aquesta primera 

sortida fora d’Àfrica es va produir abans del que es pensava.   

Davant d’aquesta situació ens vam plantejar realitzar un treball de recerca per 

observar les semblances i diferències  de l’Homo georgicus amb altres espècies 

d’homínids. El crani és una estructura òssia que ha anat canviant tant en mida com en 

forma al llarg de l’evolució.  Per això ens vam plantejar realitzar un estudi doble: mirar 

com ha variat la mida del crani en les diferents espècies d’homínids i estudiar com varia 

la forma del crani en aquestes mateixes espècies. Aquesta darrera part ens va permetre 

aplicar una tècnica novedosa en aquest camp, la morfometria geomètrica. Curiosament 

paral·lelament a la realització d’aquest treball va sortir publicat un article a la revista 

Nature sobre l’aplicació d’aquesta tècnica a l’estudi dels cranis (adjuntat als annexos del 

present treball). 

El treball es va realitzar a la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, a la 

Unitat d’Antropologia. Per l’estudi de la mida es van realitzar mesures d’antropologia 

clàssica a diferents motllos de cranis d’homínids que tenen al laboratori de Biologia 

humana. Totes les dades van ser analitzades amb el programa excel. L’estudi de la forma 



 

es va realitzar a partir de fotografies de cranis obtingudes de la bibliografia, l’anàlisi de les 

fotografies es va realitzar a partir del programa TPS.  

Els resultats de la mida mostren que les espècies africanes presenten diferències entre 

l’amplada i la longitud del crani amb les espècies europees i asiàtiques de datació més 

recent. Els individus de Dmanisi s’agrupen amb les espècies africanes per aquests 

mesures. L’índex cefàlic calculat suggereix que els tres quatre individus de Dmanisi 

estudiats s’assemblen més als primer Homo que als Homo erectus asiàtics.  

 

Els resultats de la forma indiquen que hi a una clara separació dels individus més 

primitius amb els individus d’Homo sapiens que presenten més desenvolupament de la 

calota i retracció de la cara. Els individus de Dmanisi presenten alguns trets cranials 

semblants als Homo africans i altres semblants als Homo erectus asiàtics suggerint que es 

troben entre aquests dos grups d’homínids i que realment podrien presentar una espècie 

de transició entre les formes africanes i les formes asiàtiques.



 

 

2. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

2.1 UNES RESTES FÒSSILS MOLT CONTROVERTIDES: 

A partir de les troballes fòssils podem dir que el nostre llinatge es va originar a l’Est 

d’Àfrica fa aproximadament 2.3 ma, primer amb l’Homo habilis, amb un cervell més 

desenvolupat que el seus ancestres i després amb l’Homo ergaster, amb una 

encefalització encara més important. Cap als 1,8 ma alguna o algunes poblacions d’H. 

ergaster van sortir d’Àfrica i es van endinsar cap a Àsia. La seva expansió fou molt ràpida, 

ja que a 1,78 ma ja els trobem a la zona de l’actual Xina.  Allà, aquest Homo ergaster es 

considera que és una espècie diferent,  H. erectus.  Out of Africa és una expressió que 

s’està fent molt popular i fa referència al debat sobre si els humans moderns de tot el món 

venim d’Àfrica o bé de l’evolució local de poblacions més antigues a cada continent. 

Una de les primeres sortides fora d’Àfrica es va fer cap al nord, a Europa. Al jaciment de 

Dmanisi, a la República de Geòrgia, s’han trobat varis cranis i mandíbules datades en 1,7 

ma que presenten moltes afinitats amb els fòssils africans. Aquests cranis semblen 

complicar el panorama de la diversificació dels humans, ja que situen fora d’Àfrica, i junts 

en el mateix nivells estratigràfic, uns individus que presenten alhora semblances amb 

l’Homo habilis, com és el crani D 2700, i amb Homo ergaster d’Àfrica, com passa amb el 

crani D 2280. Aquestes restes es van atribuir a l’espècie Homo georgicus, a l’espera de 

trobar més exemplars en el mateix o altres jaciments, encara que a la resta d’Europa no 

hi ha fòssils d’aquesta antiguitat.  

La primera troballa, la mandíbula D 211, va ser descoberta al 1991. Segons els seus 

descobridors va ser assignada a “un arcaic Homo erectus africà”. Més tard altres autors la 

van assignar a un Homo erectus. A l’any 2000 Gabunia et al. publicaren la troballa de dos 

cranis nous (D2280 i 2282, Figures 1 i 2) i consideraren que per mida i forma s’assemblaven 

als Homo ergaster trobats a Koobi Fora (al Llac Turkana), encara que el seu volum 

encefàlic era una mica més petit (780 i 650 cc respectivament). Al setembre del mateix 

any es va trobar una gran mandíbula amb dents molt desgastades (D 2600) i l’escenari 

va tornar a canviar. Aquesta mandíbula contrasta amb la trobada al 1991 (D 211) i per 

això els científics van concloure que tots aquests individus trobats representaven una 

nova espècie, molt dimòrfica (és a dir, amb diferències entre els individus masculins i els 

femenins) anomenada Homo georgicus. L’individu D 2600 va ser considerat l’holotip 

(individu tipus d’una espècie). Els individus més gràcils: D 211, 2280 i 2282 van ser 



 

considerats com femelles i la mandíbula D 2600, més 

robusta, com un mascle. El grup de científics arribaren 

doncs a la conclusió que: “L’Homo georgicus preserva 

moltes afinitats amb l’Homo habilis i Homo rudolfensis 

...” A més deien que, encara que la mida és força 

variable, es trobaven definitivament dins del rang de 

variació dels Homo habilis. Però la controvèrsia no es 

va aturar en aquest punt, ja que pràcticament de 

forma simultània es va anunciar una altra troballa: un 

crani i una mandíbula (D 2700/ D 2735) molt diferent 

del crani trobat anteriorment i amb una encefalització una mica més petita (600 cc). 

Segons els seus descobridors aquest crani presentava semblances amb els fòssils de l’Est 

d’Àfrica i, per tant, abandonaven la idea de la nova espècie i definien aquesta troballa 

com:  “es troben entre els individus més primitius atribuïts a l’espècie Homo erectus”.  

Al llarg de la campanya del 2002-2004, es va trobar un altre crani i un altre mandíbula 

(D 3444/D 3900) d’un individu masculí adult associat amb industria lítica del modus 1 

(Olduvaià, referent a les primeres evidències fòssils que es van trobar al jaciment 

d’Olduvai associades a l’Homo habilis) i a fòssils d’animals amb marques de tall. Els últims 

escrits d’Homo georgicus (2006) reafirmen la idea que els individus de Dmanisi 

representen un grup amb afinitats a l’Homo erectus malgrat les semblances també a 

l’Homo habilis en el volum del cervell i la morfologia craniofacial. Aquesta autors 

proposen que les troballes de Geòrgia podrien 

representar una població d’homínids el nom de la qual 

seria: Homo erectus georgicus.  

L’any 2007 es descrivien unes noves troballes del 

jaciment, entre les quals hi havia també restes post 

cranials. Entre aquestes es va trobar un esquelet 

parcialment preservat d’un individu adolescent que es 

va associar al crani prèviament descobert D 2700, alguns 

fragments d’extremitats associats a la mandíbula D 600 i 

alguns fragments de peu de dos individus adults petits. 

En molts aspectes aquestes noves restes s’assemblaven als humans moderns i a individus 

d’Homo ergaster descoberts al Llac Turkana (com per exemple, l’WT-15000). Malgrat això, 

altres detalls no semblaven tant moderns, com la massa corporal i la mida, que eren més 

petites que l’individu d’Homo ergaster trobat a Turkana. La mida del cervell era més 

Figura  1. Individu D 2282 de 
Dmanisi. L’escala representa 1 
cm. 

Figura  2. Individu D 2280 de 
Dmanisi. L’escala representa 1 
cm. 



 

semblant a  la d’un Australopithecus, i molt més petita que en els individus d’Homo 

ergaster i els humans.  

Segons els antropòlegs, l’assignació taxonòmica dels individus de Dmanisi és difícil de 

definir i establir categories i sembla que aquest debat es troba encara obert. S’ha 

proposat la idea també que aquest individus representin més d’una sortida fora d’Àfrica i 

la seva assignació com Homo erectus és en aquests moments encara dubtosa. Aquesta 

situació és, en certa manera, esperable. Tant per situació geogràfica (entre Àfrica i Àsia), 

com per datació (1,7 ma), les restes de Dmanisi segurament són de les primeres restes de 

poblacions d’homínids fora d’Àfrica. Així, és lògic que s’assemblin encara a les formes 

africanes. Però, d’altra banda, ja haurien començat a evolucionar cap a formes que 

recorden el que seran els primers H. erectus. Les podríem definir, doncs, com a una 

“espècie de transició” entre les formes africanes i les asiàtiques. 

L’objectiu d’aquest treball és contextualitzar els fòssils d’aquest jaciment en funció de 

la resta d’homínids. Ja hem explicat que segons els científics per la mida, Dmanisi és molt 

semblant als H. Habilis africans i per datació es troba en el rang d’Homo habilis i 

H.ergaster. La controvèrsia entre els antropòlegs amb aquests fòssils és molt gran i vam 

pensar en algun estudi que es trobés al nostre abast i que ens pogués aportar nova 

informació per extreure’n les nostres conclusions. 

Per fer-ho vam dividir l’estudi en dues parts. Primerament vam voler comprovar quina 

mida presentaven els fòssils respecte altres homínids. Aquesta part del treball la vam 

realitzar a partir de mesures craniomètriques clàssiques. En la segona part del vam utilitzar 

la tècnica de morfometria geomètrica per veure si per la forma del crani, l’Homo 

georgicus presentava més semblances amb els homínids africans, europeus o asiàtics. 

Aquesta tècnica que no té en compte la mida dels objectes estudiats, com explicaré 

més endavant, s’ha aplicat en altres contextos en Biologia i ens ajuda a comparar 

diferents formes entre els grups estudiats.  



 

Figura 3. Variació en el volum encefàlic dels primers Homo comparats amb els humans 

moderns, ximpanzés i goril·les. En aquesta comparació es pot veure com el volum 
encefàlic dels individus de Dmanisi és semblant als Homo hablilis (Adaptat de Nature 
2007) 



 

 

2.2 DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT. 

El jaciment de Dmanisi es troba situat al Càucas, a la República de Geòrgia (Figura 4) 

a 85 Km de Tbilisi. El jaciment es troba a la confluència de dos rius, Pinezaouri i Masavera. 

Va ser descobert l’any 1983 al costat d’un poblat medieval i estrats de l’Edat de Bronze. 

Al 1984 es van descobrir les primeres eines lítiques i després de 7 anys d’excavació un 

grup internacional de científics descobriren els primers fòssils d’homínids. Les evidències 

demostren que el jaciment es troba ocupat des de fa 1,8 ma, al Pleistocè.  Presenta un  

estrat fossilífer de 2.5 fins a 4 metres de profunditat  que es troba dividit en dos unitats 

estratigràfiques (anomenades A i B).  Tres dels homínids trobats (D211, D2280 i D2282) 

pertanyen a la mateixa 

unitat.  

Figura 4. Situació del jaciment a Geòrgia. 

 



 

 

3. OBJECTIUS: 

Els objectius d’aquest treball són::  

1. Estudiar la mida del crani de diferents homínids i comprovar a quin grup 

s’assembla més l’Homo georgicus. 

2. Investigar, a partir de la norma lateral del crani, com ha variat la seva forma al 

llarg de l’evolució dels homínids per intentar veure les semblances dels individus 

de Dmanisi. 

3. Estudiar les semblances morfològiques a nivell del crani entre els individus de 

Dmanisi i la resta d’espècies. 

Els problemes a investigar són: 

1. Per la mida del crani, l’Homo georgicus presenta semblances amb l’Homo 

habilis? 

2. Ens permet la forma del crani discriminar entre diferents grups d’homínids? 

3. Els individus trobats a Dmanisi, amb la datació més antiga trobada fora d’Àfrica, 

s’assemblen més a les espècies africanes o asiàtiques? 

 

3.1 QUÈ SABEM SOBRE LA VARIACIÓ DE LA MIDA I LA FORMA DEL CRANI AL 

LLARG DE L’EVOLUCIÓ?  

Les restes cranials fòssils són majoritàriament fragments de calota, maxil·les o fragments 

aïllats. Però en certes troballes, aquests fragments han permès reconstruir parcial o 

totalment el crani i així explicar com ha variat al llarg de l’evolució.  

Àfrica és el bressol de la humanitat perquè allà s’hi ha  troben primeres evidències 

fòssils del nostre llinatge. Australopithecus afarensis és l’espècie de la qual s’han recuperat 

més espècimens (uns 350), cosa que ha permès 

estudiar-la en profunditat Tenia una capacitat cranial 

que oscil·lava entre 375 i 550 cm3. Presentava un fort 

protagonisme alveolar i el foramen magnum (orifici 

situat en la base del crani a través del qual la medul·la 

espinal es connecta amb l’encèfal) en una posició 

encara força endarrerida, cosa que indica una 

Figura 5. Crani d’Australopithecus 
afarensis 



 

locomoció encara no bípede estricte. Aquest homínid no presentava cresta sagital (una 

protuberància òssia que recorre el crani longitudinalment en el pla sagital i que denota 

una musculatura mastegadora molt desenvolupada), però si un torus supraorbital 

marcat, a més d’un fort prognatisme. Cal destacar també el seu front inclinat, el poc 

desenvolupament de la calota, i la gran distància entre l’ini i l’opistocrani. 

D’Australopithecus anemensis, un homínid anterior a A. afarensis (hi ha autors que pensen 

que en podria ser l’ancestre) s’han trobat poques restes. Malgrat tot, se sap que les rels 

dels canins són verticals, com en els humans actuals. Malgrat això, presenta altres 

caràcters similar als dels ximpanzés, com la forma de l’arcada dental (no és parabòlica 

com en els humans sinó amb costats paral·lels). Igual que en A. afarensis, el 

desenvolupament de la calota és mínim, i presenta també bastant prognatisme a causa 

d’un prostion molt pronunciat i l’endarreriment dels molars.  

Durant la mateixa època, encara que a Sud-Àfrica, es troba una altra espècie 

d’Australopithecus, A. africanus. Tenia una capacitat cranial que oscil·lava entre 480 i 520 

cm3. Presentava el nasion, la glabel·la i els arcs supraciliars molt sobresortits formant 

presenta un torus i, igual que en Austrolopithecus, mostrava un desenvolupament de la 

calota mínim. Finalment, destacar que és l’homínid amb major prognatisme (cara 

sobresortida cap endavant, com trobem actualment en els ximpanzés). 

Ara fa 3 milions d’anys va començar un canvi gradual a l’Est d’Àfrica que culminà cap 

als 2,5 ma. Com a conseqüència, es van extingir els Australopithecus  i van aparèixer dos 

nous grups d’homínids, els Homo (el nostre llinatge) i els Paranthropus. Els primers s’haurien 

especialitat en una dieta carnívora, mentre que els segons serien vegetarians.  

Paranthropus aethiopicus, presenta una 

capacitat cranial una mica superior respecte els 

Australopithecus,  de 410 cm3. P. aethiopiucs 

presentava una gran cresta sagital on s’inserien 

poderosos músculs mastegadors, i també 

presentava una potent dentició. Una mica més 

tard en el temps es troba Paranthropus boisei, 

amb una capitat cranial una mica superior a la 

de P. aethiopicus (515 cm3). Presentava un 

prognatisme moderat amb un torus amb arcs 

supraciliars molt sobresortits, un front molt inclinat i l’ini molt sobresortit. A més, també tenia 

la cresta sagital desenvolupada i uns grans músculs mastegadors. La posició del foramen 

Figura 4. Crani de Paranthropus 
aethiopicus, on s’observen la cresta 
òssia i el fort prognatisme. 



 

magnum és més avançat que en Australophitecus, per la qual cosa se suposa que eren 

més bípedes.  

A Sud-Àfrica s’han trobat restes corresponents a una altra espècies de Paranthropus 

diferent a les de l’Est d’Àfrica, anomenada pels científics Paranthropus robustus. P. 

robustus, presentava cresta òssia, però menor que la de P. boisei, el seu rostre era molt 

prognat, amb pòmuls més gruixuts i mandíbules més  prominents que en Australopithecus 

afarensis.  

El primer representant del nostre gènere, Homo habilis (2-

1.4 ma), va aparèixer als jaciments de l’Est d’Àfrica i és 

contemporània l’anterior grups, els Paranthropus. L’Homo 

habilis, té una capacitat cranial entre els 650 i 800 cm3, 

cosa que implica un fort augment respecte els anteriors 

homínids. Cal destacar que això es deu el 

desenvolupament del lòbul frontal i al arrodoniment del 

lòbul parietal inferior. Els canins són una mica més reduïts 

que els seus antecessors, tot i que la dentició post-canina 

continua essent força gran. La posició del foramen 

magnum és més avançada, és a dir, cap al centre, per 

tant, presentaria un bipedisme més desenvolupat, tot i que 

seguien podent trepar pels arbres. Seguint l’escala 

evolutiva, trobem Homo ergaster (entre 1.8-1.4 ma), amb 

una capacitat cranial de 800 cm3. H. ergaster no 

presenta prognatisme subnasal i, tot i presentar torus, té 

la glabel·la menys sobresortida. A més, té l’opistocrani 

també menys sobresortit. El front està bastant inclinat, i el 

desenvolupament de la calota no és excessiu, però sí, 

superior respecte als anteriors homínids. Es pensa que 

l’Homo ergaster és el primer homínid en sortir fora 

d’Àfrica.  

Les datacions d’homínids més antigues fora d’Àfrica 

les trobem a: (1) el jaciment de Dmanisi, on es va 

descriure una nova espècie: l’Homo georgicus (1,5 ma) amb semblances als Homo 

africans.(2) A Àsia (1 ma) a les coves de Java i Sangiran on es va descobrir els Homo 

erectus i (3) A Ubeidiya a Israel on s’han trobat eines lítiques de mode 2 amb una 

antiguitat d’1,5 ma. 

Figura 5. Crani de 
Paranthropus boisei 

Figura 6. Crani d’Homo habilis, 
on podem destacar el major 
desenvolupament de la calota 
respecte els seus avantpassats. 



 

L’Homo erectus (1-250.00 anys) és una espècies molt similar a H. ergaster que es troba 

al continent Euroasiàtic. Els investigadors no s’han 

posat d’acord si seria la mateixa espècie que H. 

ergaster o no.  La  capacitat cranial en H. erectuc 

està entre 800 i 1000 cm3. Com  H. ergaster, no 

presenta prognatisme, el front és baix i presenta un 

torus supraorbitari molt desenvolupat, amb una 

glabel·la endinsada entre els arcs supraciliars molt 

marcats. Presenta també un ini molt sobresortit. Les 

dents tenen una mida més petit, amb incisius en 

forma de pala i plans. Finalment, el foramen magnum es troba situat més al centre, és a 

dir, avançat.  

 

A Europa les restes més antigues les trobem al jaciment d’Atapuerca, on s’han trobat 

restes d’homínids datades en 1 ma. Els científics van anomenar aquesta nova espècies 

com Homo antecessor. Aquest tenia una capacitat cranial superior als 1000 cm3. 

L’obertura nasal en H. antecessor  està avançada o projectada respecte a la resta de la 

cara, com en Homo sapiens. A la dentició trobem uns canins de mida gran (especialment 

els superiors), que és un tret primitiu, però ja s’aprecia una reducció de la longitud 

respecte a les formes africanes d'Homo ergaster. La reducció de la mida de premolars i 

molars és una característica del gènere Homo. El primer i segon molars inferiors tenen una 

mida gran, però el tercer molar ja mostra certa reducció.  

Després trobem l’Homo heidelbergensis (800.000-220.000 anys), una espècie 

localitzada exclusivament a Europa. Tenia una capacitat cranial lleugerament inferior a 

la nostra. El M2 (segon molar) i M3 (tercer molar) no estan massa endinsats, cosa que 

podria indicar un cert prognatisme,  però no molt accentuat. Presentava un torus 

supraorbitari bastant desenvolupat, amb la glabel·la bastant endinsada. El front és 

bastant inclinat, amb una calota bastant gran..  

També a Europa, encara que posterior, trobem Homo neanderthalensis, que tenia una 

capacitat cranial de 1500 cm3, superior, fins i tot, a la de H. sapiens. Per tant, presentava 

un gran desenvolupament de la calota. Encara presenta una mica de torus, ja que té la 

glabel·la enfonsada i els arcs supraciliars sobresortits, amb un front molt inclinat.  Podria 

presentar també una mica de prognatisme però molt poc, ja que l’M2 i M3 estan 

endarrerits. Algunes d’aquestes característiques indiquen una adaptació al clima fred 

que es trobaria a Europa en aquesta època.  

Figura 7. Crani d’Homo erectus, 



 

Les restes d’Homo sapiens més antics es van trobar a Pròxim Orient i a Europa. Pel que 

fa als Homo sapiens de Pròxim Orient, presentant un front mot convex, occipital arrodonit, 

a més el seu torus és ja poc pronunciat, pràcticament absent. Les mandíbules presenten 

mentó. Aquestes restes tenen una antiguitat de 100.000-90.00 anys. A Europa les restes 

més antigues d’Homo sapiens es troben datades en més de 40.000 anys. Els Homo sapiens 

antics també s’anomenen homes de Cromagnon. En general podem dir que els Homo 

sapiens són espècies molt encefalitzades amb capacitats cranials molt grans (uns 1440 

cm3), igual que els neandertals. Però el crani és més gràcil que en el cas dels neandertals. 

Finalment trobem l’Homo sapiens sapiens, el qual posseeix una capacitat cranial de 1600 

cm3 de mitja,  per tant, té un gran desenvolupament de la calota, i el prognatisme i el 

torus són inexistents.  



 

Figura 8. Col·lecció de motllos cranials 
estudiats de la Unitat d’Antropologia de 
la Facultat de Biologia (UB)  

 

4. MATERIAL I MÈTODE 

4.1 ESTUDI DE LA MIDA DEL CRANI: 

Aquesta primera part consisteix en prendre mesures craniomètriques bàsiques en 

Antropologia Física per tal de conèixer la mida general del crani i observar diferències 

entre espècies. Aquesta part es va realitzar a la Facultat de Biologia, al Laboratori de 

Pràctiques de Biologia Humana de la Unitat d’Antropologia (figura 8), on tenen una 

col·lecció de motllos cranials de diferents homínids, primats i Homo sapiens actuals. 

MATERIAL: 

Els motllos estudiats 

corresponen a les les espècies: 

Australopithecus africanus, 

Paranthropus aethiopicus, 

Paranthropus boisei, Paranthropus 

robustus, Homo habilis, Homo 

ergaster, Homo georgicus, Homo 

erectus, Homo sapiens, Homo 

neanderthalensis, Homo 

heidelbergensis i, Homo sapiens 

sapiens. 

Per augmentar la mostra d’espècies 

estudiades, vam agafar imatges que portaven 

escala incorporada de cranis de diferents 

homínids. Les imatges van ser agafades del 

llibre The Human Fossil Record de Schwartz i Tattersal Volum 2,3 i 4 (2003). En aquest cas el 

nombre de mesures preses van ser menor. Així la mostra estudiada finalment consisteix en 

46 individus de 15 espècies diferents (Taula 1) 

MÈTODE: 

Les mesures es van realitzar entre punts craniomètrics, aquests punts utilitzats 

clàssicament en Antropologia permeten prendre mesures lineals i angulars entre ells i 

calcular diferents índexs. La distància entre punts craniomètrics es va realitzar amb el 



 

compàs d’espessor i el peu de rei (figura ). Els punts craniomètrics utilitzats per realitzar les 

mesures van ser: 

- Basi (ba): punt sagital (línia mitja) anterior del foramen magnum (forat occipital). 

- Bregma (b): punt d’intersecció de les sutures coronal (frontal) i sagital. 

- Èurion (eu): punt de la paret lateral del crani més allunyat, a cada costat del pla 

sagital. 

- Glabel·la (g): punt sagital que sobresurt més del frontal, per sobre de la sutura 

nasofrontal i entre els arcs orbitaris (supraciliars). 

- Nàsion (n): punt mig de la sutura entre el frontal i els dos ossos nasals. 

- Opistocrani (op): punt sagital de la part posterior del crani més allunyat de la 

glabel·la. 

- Pròstion (pr): punt mig més baix de la volta alveolar superior entre els dos incisius mitjos 

superiors.  

En els individus mesurats a partir de fotografies (2 dimensions) només es van poder 

prendre dos mesures: Longitud màxima i amplada màxima. 

A la següent figura podem observar la seva posició anatòmica concreta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figura 9: Punts craniomètrics 
utilitzats per prendre les mesures. 



 

Amb cada eina es van prendre les següents mesures: 

a)  Amb el compàs d’espessor vam mesurar:  

- Longitud màxima del crani: Distància des de l’opistocrani fins a la glabel·la. 

- Amplada màxima del crani: Distància entre els dos èurions. 

- Alçada Basi-Bregma: Distància entre aquests dos punts. 

- Longitud de la base del crani: Distància entre el nàsion i el basi. 

b)  Amb el peu de rei vam mesurar: 

- Longitud de la cara: Distància entre el basi i el pròstion. 

- Altura de la cara superior: Distància entre el nàsion i el pròstion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures realitzades a partir de fotografies es van mesurar amb el programa 

informàtic Sigma Scan Pro 5. Prèviament totes les imatges van ser escanejades. Cada 

imatge incorpora una escala que vam utilitzar per calibrar cadascuna de forma 

individual abans de realitzar la mesura. Per calibrar-les vam assenyalar l’escala de la 

fotografia (que corresponia a 1 cm en tots els casos) en píxels i vam establir la relació de 

píxels-centímetres a partir de les dades que oferia el programa (Figura 11 ). 

 

 

 

Figura 10. Mesurant cranis al laboratori de Biologia 
Humana, amb el compàs d’espessor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les mesures van ser introduïdes en una base de dades d’Excel pel seu posterior 

anàlisi i el càlcul de l’índex cefàlic (Taula 1). 

Figura 11. Programa Sigma Scan Pro 5 on es pot veure el 
sistema de calibració de les imatges. 



 

 

4.2 ESTUDI DE LA FORMA DEL CRANI: 

En aquesta segona part de l’estudi volíem veure com la forma del crani, en norma 

lateral, ha anat variant al llarg de l’evolució. La morfologia cranial és un aspecte molt 

important quan estudiem la variabilitat humana actual i fòssil. La morfologia de la zona 

mitja sagital representa un pla de simetria útil que ens permet estudiar en dos dimensions 

la morfologia de la volta cranial completa més la curvatura de la zona frontal i els 

parietals. 

 MATERIAL ESTUDIAT: 

El material utilitzat en aquest cas correspon a fotografies realitzades en norma lateral 

de diferents espècies d’homínids. Prèviament, vam realitzar una selecció de la mostra per 

trobar aquells individus que presentaven les característiques que busquem, és a dir, cranis 

sencers i ben preservats. Aquí ens trobem el primer problema, ja que no tots els cranis es 

troben ben preservats, hi ha un problema de conservació de la mostra. Un cop 

seleccionades les fotos, van ser escanejades i retallades. La mostra final estudiada 

consisteix en 52 individus de 12 espècies. En aquest cas es van incorporar més individus 

més d’Homo sapiens sapiens per ampliar la mostra d’aquesta espècie.  

MÈTODE: 

L’estudi de la forma dels cranis es va fer a través de la metodologia de Morfometria 

Geomètrica. Aquest mètode permet estudiar la forma d’un estructura biològica (en el 

nostre cas, cranis, però podria ser qualsevol cosa, un cotxe fins i tot) sense tenir en 

compte la seva mida. És a dir, és una tècnica que ens elimina la mida en les 

comparacions entre individus i només els compara per la forma. Aquest mètode és molt 

útil, ja que podria ser que dos individus tinguessin un crani amb mides absolutes diferents 

(un tingués un volum cranial més gran que l’altre), però que, en canvi, la seva forma fos 

la mateixa o similar, com a mínim. Si observéssim directament el crani, segurament 

pensaríem que són formes diferents, però això es deuria al fet que la mida diferents entre 

els dos cranis ens està amagant la similitud. Com que la morfometria geomètrica elimina 

la mida dels objectes analitzats, nosaltres només en veiem la forma. 

 

QUÈ ÉS UN LANDMARK? 



 

Podem definir com a landmark aquell punt biològic que és homòleg entre espècies i que 

és present en tots els individus que volem estudiar  és a dir,  que un landmark és “un punt 

de correspondència en un objecte que coincideix entre individus d’una mateixa 

població i entre poblacions” ( Dryden and Mardia, 1998 p.3). Dit amb altres paraules, és 

un punt homòleg present en els diferents grups que volem estudiar, de manera que el 

podem localitzar i marcar. Aquest punt és molt important, ja que tots els individus de la 

mostra estudiada han de tenir tots els landmarks observables. Només que falti un 

landmark en un dels individus de la mostra, l’anàlisi no es pot fer. Aquest fet ens va limitar 

molt, ja que va provocar que el nombre de cranis a analitzar fos molt baix, ja que havien 

d’estar molt ben preservats. 

Un dels criteris que han de complir els landmarks és que no poden ser arbitraris. Han de 

tenir una significació biològica lligada a allò que volem estudiar. A més, la 

correspondència esmentada anteriorment ha de ser fil·logenètica (punts homòlegs), 

estructural, de desenvolupament o biomecànica. L’avantatge de l’ús dels landmarks és 

que la distància entre els punts preserva tota la geometria dels individus que estem 

estudiant i que genera un gràfic on es veu de forma entenedora l’associació dels canvis 

en la forma. A més, la identificació d’aquests punts és relativament fàcil.  

TIPUS DE LANDMARKS:  

Hi ha diversos tipus de landmarks, depenent de la seva naturalesa. Els landmark de 

tipus I o anatòmics són estrictament els punts de correspondència intra i 

interpoblacionals. És a dir, són punts homòlegs clars, resultat de la juxtaposició de diversos 

teixits (per exemple, la marca d’una inserció muscular en el crani, la unió entre sutures 

cranials diferents, etc.), o és una estructura anatòmica clara i reconeixible (per exemple, 

el nasion o la inserció d’una aleta en un peix). Són punts molt clars de localitzar i fixos (és 

a dir, no mòbils). En el meu estudi he fet servir els següents landmarks tipus I: final de la 

maxil·la, punt entre el M2 i el M3, el prostion, el nasospinal, el nasion, el bregma i el 

lambda. 

Malgrat això, a vegades, en l’estudi de la forma ens manca alguna estructura o punt 

per delimitar l’objecte que estem estudiant. Si pensem en el crani, podem determinar 

força landmarks de tipus I, però tot i així, el seu conjunt no ens delimita la zona sagital del 

neurocrani, ja que només hi tenim localitzar, de moment,  un sol landmark, el bregma. Per 

tal de poder augmentar el nombre de landmarks en aquesta regió (i en el conjunt del 

crani), podem fer servir els anomentats landmarks de tipus 2 i 3 (aquests darrers, definits 

com a fracció d’una corba, no s’han fet servir en aquest estudi).  



 

Landmarks tipus 2: representen punts de màxima curvatura i la seva homologia entre 

individus es basa no en una evidència anatòmica (a diferència dels tipus 1), sinó 

geomètrica. Aquests punts presenten més dificultat de ser localitzats i identificats i l’error 

en el seu comptatge, a diferència dels de tipus I, és més gran. En el meu cas, els 

landmarks de tipus II que he fet servir són: el punt més sobresortint dels arcs supraciliars, la 

glabel·la, el punt de màxima curvatura entre la glabel·la i el bregma, el vèrtex i el 

bregma, i el punt de màxima curvatura entre la bregma i el lambda.  

TRANSFORMACIONS GEOMÈTRIQUES: 

En aquesta part de l’estudi ens vam plantejar estudiar la forma dels cranis i la seva 

variabilitat. En morfometria geomètrica es defineix la forma com “aquella informació 

geomètrica que queda un cop s’ha eliminat de l’objecte els efectes de translació, 

rotació i escala” (Bookstein, 1991). Això significa que tots els individus han hagut de ser 

“transformats” per tal que tinguin la mateixa escala i estiguin en la mateixa posició i 

orientació.  

En el nostre cas, treballem amb fotografies de diferents cranis. És obvi que no tots els 

cranis estan situats a la fotografia exactament igual (un pot estar una mica més amunt 

de la fotografia, o més cap a la dreta, o més tort...) per la qual cosa tenen diferències de 

translació i rotació. Aquesta informació extra ha de ser eliminada per tal d’estudiar les 

diferències en forma entre els individus. Això, però, no suposa un greu problema, ja que el 

mateix programa ho realitza directament un cop hem marcat els landmarks. El procés 



 

d’eliminació d’aquestes diferències per translació, orientació i mida s’anomena 

transformacions en morfometria geomètrica.  Gràcies a la morfometria geomètrica, tots 

els cranis són desplaçats cap al mateix punt, són transformats per tal que tinguin la 

mateixa mida i són orientats de la mateixa manera.  

 

 

Figura 12. En aquest esquema es poden veure la seqüència de transformacions aplicades en 
morfometria geomètrica. Si ens fixem en l’ala d’insecte en color més tènue, primer de tot sofreix un 
escalat, a continuació una translació (de manera que el seu centroide coincideix amb el de l’altra 
ala) i, finalment, una orientació en el mateix sentit que l’altra ala. Ara, les diferències que 
observem són degudes exclusivament a les diferències de forma entre ambdues ales. 

 

SUPERIMPOSICIÓ: 

Un cop tenim tots els individus ja transformats, el següent pas és obtenir una forma 

consens (és a dir, com una espècie de “mitja”) entre tots els individus de la mostra 

analitzada. Aquest procés s’anomena superimposició  i existeixen diversos mètodes per 

realitzar-lo. En aquest estudi hem fet servir un dels més freqüents i utilitzats en estudis 

biològics, el Generalized Procrustes Analysis (GPA), que minimitza la suma de les 

distàncies al quadrat entre els landmarks corresponents. L’obtenció de la forma consens 

és un punt força important, ja que las diferències en la forma s’analitzen com els 

desplaçament relatiu de cada landmark de cada individu respecte l’individu de 

referència consens.  

Així, gràcies a aquesta superimposició, tenim tots els cranis “sobreposats” i això ens 

permet dir que les diferències que veiem entre els cranis, seran degudes a la forma, ja 

que tots són iguals de gran, estan orientats igual i situats sobre el mateix punt.  

GRAELLES DE DEFORMACIÓ: THIN PLATE SPLINE 

El següent pas és transformar aquesta informació que hem obtingut en el procés de 

superimposició en variables estadístiques per poder estudiar i veure les diferències de 

forma cranial entre les espècies. Hi ha diversos mètodes que ens permeten fer això, però 

nosaltres hem seguit el més utilitzat en Biologia, que s’anomena TPS (Thin Plate Spline) i ens 

dóna una sèrie de graelles de deformació (Figura 13) entre una forma i altra. Aquestes 

graelles són les que podem observar en les gràfiques del meu treball.  



 

Les dades obtingudes s’estudien mitjançant anàlisis multivariants, com l’anàlisi de 

components principals, com veurem més endavant.  

 

 

 

 

 

Per estandarditzar la mostra, es va seleccionar el costat esquerre dels cranis, en norma 

lateral, per fer-ne l’estudi morfomètric. En aquells casos en què no es disposava de la 

imatge del crani del llibre mirant a l’esquerre  o la regió esquerre estava mal preservada i 

sí que es disposava de la imatge de la regió dreta o la zona dreta ben preservada, amb 

el programa Photoshop 7 vam donar la volta a la imatge que es trobés mirant a la dreta 

(Acció de voltejar imatge del Photoshop) per tal de convertir-la en la regió esquerre. 

Aquesta transformació, en alguns dels casos, de costats drets en esquerres va poder 

augmentar el nombre de cranis estudiats, ja que l’estudi de fòssils comporta que, 

normalment, les mostres siguin baixes.  

Les imatges en norma inferior les vam orientar amb la regió del neurocrani a la part 

superior. Totes les imatges, com en el cas de la norma van ser retallades amb el 

programa Photoshop 7. Totes les imatges presentaven escala per poder estudiar l’efecte 

de l’al·lometria en la forma del crani, encara que en aquest treball no es va tenir en 

compte. 

Un cop vaim tenir totes les imatges, orientades de la mateixa manera, vam marcar els 

següents landmarks: (1) Final maxil·la, (2) Entre M2-M3, (3) Prostion, (4) Nasoespinal, (5) 

Nasion, (6) Arcs supracialiars, (7) Glabel·la, (8) Màxima curvatura entre glabe·la i Bregma, 

(9) Bregma, (10) Vèrtex, (11) Màxima curvatura entre vèrtexs i glabel·la, (12) Lambda, (13) 

Opistocrani i (14) Ini (Figura 15) 

 

Figura 13. Graella de deformació 
del TPS d’un individu de Dmanisi. 



 

Per fer l’estudi de morfometria geomètrica es va emprar un paquet informàtic gratuït 

que vam descarregar des de la web http://life.bio.sunysb.edu/morph/ Per marcar els 

landmarks a les imatges vam utilitzar el programa TPS (Thin Plate Spin) Dig (Figura 11). Els 

landmarks s’han de marcar sempre en el mateix ordre, per tal de donar al programa la 

posició de cada landmark per quan faci la superimposició. En norma lateral vaig 

considerar com el primer landmark el final de la maxil·la superior i el darrer l’inion (Figura 

14) 

 

 

 

Figura 14. Programa TPS Dig de captació i marcatge dels landmarks en el crani d’un homínid. 
L’escala representa 1 cm. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Landmarks utilitzats 

 

Un cop estaven tots els landmarks correctament marcats, es va crear i guardar un nou 

fitxer amb la informació associada dels landmarks. Aquest fitxer va haver de ser convertit 

de format amb el programa TPSutil per tal que el darrer programa, el TPSrelw, el pogués 

reconèixer. El programa TPSrelw permet fer les dues fases de l’estudi morfomètric: la 

superimposició per obtenir la forma consens entre totes els individus introduïts i les graelles 

de deformació. Un dels grans avantatges del paquet TPS és que permet treballar les 

dades estadísticament. Aquest punt és molt important, ja que no tots els programes de 

morfometria permeten fer estadística amb els resultats. N’hi ha que només originen la 

forma consens. 

Els resultats que s’obtenen amb el TPSrelw són els partial warps Els partial warps 

representen les variables de forma i indiquen quin és el canvi que hi ha entre dos formes, 

en el nostre cas, entre dos cranis determinats o entre un crani en concret i la forma 

consens. Malgrat això, podem considerar que els partial warps com les dades en brut, de 

manera que la seva comprensió a nivell biològic és força complicada. Per això, el mateix 

programa TPSrelw permet obtenir els relative warps. Els relative warps són unes noves 

variables obtingudes a partir dels partial warps i que condensen la informació. 
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Estadísticament parlant, els relative warps es corresponen als components principals d’un 

Anàlisi de Components Principals (PCA). El funcionament dels PCAs és força complicat, 

però la seva utilització permet obtenir unes noves variables a partir de les antigues que 

sintetitzen la informació. A més, el programa TPSrelw permet obtenir la representació dels 

diferents relative warps en un eix X-Y. La representació gràfica dels relative warps ha estat 

emprat per veure quines relacions existien entre les diferents espècies i quina era la 

morfologia de cadascuna . 

L’anàlisi i estudi de les diferents formes dels cranis es va fer gràficament. Per tal de 

poder saber què volia dir que un individu caigués a la gràfica a la part superior dreta, és 

a dir, amb valors alts per la X i la Y, es van obtenir les imatges de la forma dels extrems 

dels dos eixos (gràfica 4). Així, es pot saber què implica cada eix a nivell de forma. Si 

obtenim les formes extremes per cada eix podem observar directament la morfologia. Per 

exemple, si es mira la morfologia extrema per a l’eix X podria ser que es veiés que la 

glabel·la fos molt marcada i, per tant, un torus supraciliar força marcat. En canvi, la 

imatge de l’extrem negatiu de l’eix X tingui una glabel·la molt poc marcada. Si un 

individu cau en valors per a l’eix X positius, voldria dir que té una glabel·la desenvolupada 

(el grau de desenvolupament vindrà donat pel valor de X). En canvi, si un individu cau a 

la gràfica a la regió a l’esquerre del punt d’origen, és a dir, amb valors negatius per a l’eix 

de la X, significa que té una glabel·la molt poc pronunciada.  

Si fem aquest anàlisi per tots els canvis morfològics que siguem capaços d’identificar i 

per a tots els individus, serem capaços de poder dir quina era la morfologia cranial de 

cada espècie i per a quines característiques morfològiques s’assemblen o no. 



 

 

5. RESULTATS 

5.1 RESULTATS MIDA DEL CRANI 

Els resultats mètrics es poden visualitzar a la Taula 1. Es va mesurar també dos cranis de 

ximpanzé (un mascle i un de femella) per comparar amb les dades dels homínids. L’índex 

encefàlic es va calcular amb les dades mètriques segons la fòrmula: 

(Amplada/longitud)*100. A partir de les dades de longitud i amplada es va realitzar el 

gràfic 1. 

En aquest gràfic es pot observar com els fòssils africans, amb datacions més antigues, 

troben a l’esquerra del gràfic (en color grana) amb una longitud i una amplada menor, 

mentre que els cranis més moderns es situen a la part dreta superior (en color verd) amb 

una longitud i una amplada més gran. Podem destacar que els Homo sapiens sapiens 

presenten més dispersió (els punts es troben més separats) per tant mostren més 

variabilitat. Els individus de Dmanisi es troben en la part baixa del gràfic molt a prop 

d’altres cranis africans de datació molt similar. El crani D2700 i D2282 es situen a prop dels 

Homo habilis (ER 1470 i ER 1813) i de l’individu AL 444, un A.afarensis. El crani D2280 es situa 

més cap a la dreta i s’allunya dels altres. 

longitud màx (mm)
220,00200,00180,00160,00140,00120,00100,00

am
pl

ad
a 

m
àx

 (m
m

)

210,00

180,00

150,00

120,00

90,00

LB1

Skull 5

Shanidar 1
Amud 1

La Ferrasie 1

Saccopastore 1

La Ferrasie 1

La Olmeda 1

Cro Magnon

Cro Magnon

Grimalde Caves

Grimalde Caves

Grimalde Caves

Dolni Vestonice

Dolni Vestonice Combe-Capelle 1

Chancelade 1

Fish Hoek

Jebel Qafzeh 11
Jebel Qafzeh 6

Jebel Irhoud 1

Skull
Petralona 1

Steinheim 1
Kabwe 1

SH 5

SangiranOH 9

ER-3733

D 2282 D 2280

D 2700

ER 1470

ER-1813

OH-42

ER 406

OH-5
WT-17000

STS 5

Hadar 444

Toumaï

Femella Mascle

H. floresiensis
H. neanderthalensis
H. sapiens sapiens
H. sapiens arcaic
H.heidelbergensis
H.erectus
H.ergaster
H. georgicus
H. habilis
P. boisei
P. aethiopicus
A. africanus
A. afarensis
Sahelanthropus
Ximpanzé

espècies

Gràfic 1. 
Relació entre la 
longitud 
màxima i 
l’amplada 
màxima en els 
cranis 
mesurats. 



 

 



 
30 

Espècies Individu Jaciment Long màx Ampl max Alçada Alç 
cara sup 

Long 
cara 

Long 
base 
crani 

Índex 
cefàlic 

   gl-op eu-eu br-ba na-pr ba-pr na-ba  

P. troglodytes Mascle 135 98 98 38 95 96 72,59
P. troglodytes Femella 130 99 90 42 102 61 76,15
Sahelanthropus Toumaï Txad (Etiòpia) 146 85 79 22 82 108 58,22
A. afarensis Hadar 444 Hadar (Etiòpia) 144 108 75,00
A. africanus STS 5 Sterkfontein (Sud Àfrica) 137 99 106 35 90 94 72,26
A. africanus STS 71 Sterkfontein (Sud Àfrica) 103 -
P. aethiopicus WT-17000 West Turkana (Kènia) 152 108 84 43 112 98 71,05
P. boisei OH-5 Olduvai (Tanzània) 160 116 90 54 103 94 72,50
P. boisei ER 406 Koobi Fora (Kènia) 127 104 81,89
Homo habilis OH-42 Olduvai (Tanzània) 138 116 84 26 52 64 84,06
Homo habilis ER-1813 East Rudolf (Kènia) 143 98 85 23 65 81 68,53
Homo habilis sensu lato ER 1470 East Rudolf (Kènia) 142 111 78,17
Homo georgicus D 2700 Dmanisi (Geòrgia) 147 114 108 36 62 97 77,55
Homo georgicus D 2280 Dmanisi (Geòrgia) 164 108 65,85
Homo georgicus D 2282 Dmanisi (Geòrgia) 145 107 73,79
Homo georgicus D 3444 Dmanisi (Geòrgia) 150 112 72.96
Homo ergaster ER-3733 East Rudolf (Kènia) 169 127 102 47 79 100 75,15
Homo ergaster OH 9 Olduvai (Tanzània) 192 137 97 71,35
Homo ergaster WT-15000 West Turkana 122 106 43 78 101 -
Homo erectus Sangiran Sangiran (Àsia) 194 135 107 35 100 119 69,59
Homo heidelbergensis SH 5 Atapuerca (Espanya) 178 207 116,2
Homo heidelbergensis Kabwe 1 Kabwe (Zambia) 171 130 114 42 82 107 76,02
Homo heidelbergensis Steinheim 1 Stenheim (Alemanya) 167 127 97 32 80 92 76,05
Homo heidelbergensis Petralona 1 Petralona (Grècia) 192 143 74,48
Homo neanderthalensis La Ferrasie 1 La Ferrasie (França) 177 179 101,1
Homo neanderthalensis Saccopastore 1 Saccopastore (Itàlia) 161 138 85,71
Homo neanderthalensis La Ferrasie 1 La Ferrasie (França) 190 144 118  88 0 75,79 
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Taula 1. Mostra i dades de les mides dels individus estudiats. Des de l’esquerre fins a la dreta cada columna representa el següent: espècie, l’individu i 
el jaciment. Les columnes de les dades corresponen a : Longitud màxima, Amplada màxima, Alçada del crani, Alçada de la cara superior, Longitud 
de la cara, Longitud de la base del crani i Índex cefàlic. Aquest darrer últim es va calcular a partir de les dades de l’amplada dividit entre l’alçada i 
multiplicat per cent. Les cel·les on no hi ha dades corresponen o bé a individus fragmentats o als individus estudiats a partir d’imatges escanejades i 
per tant no totes les mesures van ser possibles. 

Homo neanderthalensis Amud 1 Amud (Pròxim Orient) 202 148 124 53 92 117 73 27
Homo neanderthalensis Shanidar 1 Shanidar (Irak) 186 139 74,73
Homo sapiens arcaic Skull 5 Pròxim Orient 193 142 124 54 79 106 73,58
Homo sapiens arcaic Jebel Irhoud 1 Jebel Irhoud (Marroc) 182 149 81,87
Homo sapiens arcaic Skull Skull (Pròxim Orient) 181 142 124 38 80 97 78,45
Homo sapiens arcaic Jebel Qafzeh 6 Jebel Qafzeh (Israel) 176 127 72,16
Homo sapiens arcaic Jebel Qafzeh 11 Jebel Qafzeh (Israel) 151 123 81,46
Homo sapiens sapiens Chancelade 1 Chancelade (França) 185 129 69,73
Homo sapiens sapiens Combe-Capelle 1 Combe-Capelle (França) 185 133 71,89
Homo sapiens sapiens Dolni Vestonice XV Dolni Vestonice 111 131 118,0
Homo sapiens sapiens Dolni Vestonice XVI Dolni Vestonice 180 128 71,11
Homo sapiens sapiens Grimalde Caves 4 Grimaldi (Itàlia) 184 188 102,1
Homo sapiens sapiens Grimalde Caves 5 Grimaldi (Itàlia) 186 176 94,62
Homo sapiens sapiens Grimalde Caves 6 Grimaldi (Itàlia) 193 130 67,36
Homo sapiens sapiens Cro Magnon Cromagnon 197 147 127 32 70 102 74,62
Homo sapiens sapiens Cro Magnon Predmosti (Txèquia) 194 141 134 37 80 106 72,68
Homo sapiens sapiens La Olmeda 1 La Olmeda (Espanya) 177 136 114 32 62 93 76,84
Homo sapiens sapiens Fish Hoek Fish Hoek (South Africa) 172 138 80,23
Homo floresiensis LB1 Ling Bua (Illa de Flores) 125 101 94 22 47 79 80,80
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L´índex cefàlic ens va permetre comparar la forma general del crani relacionant la 

seva amplada i la seva longitud. Els resultats es mostren en els gràfics que tens a 

continuació (gràfic 2 i 3). Es va fer la mitja per espècies dels homínids estudiats,  de tal 

forma que cada punt representa una espècie. 

En el primer gràfic (gràfic 2) podem observar que al llarg de l’evolució dels homínids, 

l’índex cefàlic augmenta, per tant respecte a la seva amplada els crani són més petits en 

longitud. Destaca en aquest gràfic el Sahelanthropus que se situa en una posició més 

inferior que els altres (amb un valor de 58,22). Els altres homínids situats entre 2 ma i 

l’actualitat s’agrupen molt entre ells. Així que vam realitzar un altre gràfic només amb 

aquest rang de temps (gràfic 3). A més en aquest gràfic vam posar els quatre individus de 

Dmanisi per separat (D 2700, D 2280, D2282 i D 3444). Els quatre cranis queden bastant 

separats en el gràfic situant-se en cada cas en una posició diferent: el D 2700 queda més 

a prop de l’Homo habilis (índex cefàlic de 77) l’individu D 2282 i D 3444 (amb un índex 

cefàlic de 73,79 i 74,76 respectivmanet) es situen més a prop de l’Homo ergaster (índex 

cefàlic de 73,22) i l’individu D 2280 es situa més separat en una posició inferior (amb un 

índex cefàlic de 65,85). 

 

 

Gràfic 2. Índex cefàlic (eix vertical) en les diferents espècies d’homínids. L’eix horitzontal es troba 
en milions d’anys.  

 



 

 

 

Gràfic 3. Índex cefàlic de les diferents espècies datades entre 2,5 ma i 1 ma. En aquest cas els tres 
individus d’Homo georgicus es van considerar per separat per veure les semblances individuals 
amb les altres espècies. 



 

 

5.2 ESTUDI DE LA FORMA LATERAL DEL CRANI  

La forma lateral del crani es va fer gràficament com ja hem comentat abans, en dos 

eixos X i Y. El resultat es mostra en el gràfic 4 i els resultats de les variables les podem 

observar a l’annex 8.3. La imatge consens la podem observar a la figura 16 i correspon 

a l’origen de coordenades. Si estudiem els extrems del gràfic podem observar que a 

la banda negativa l’eix horitzontal (Funció 1 calculada pel programa, V1 de l’annex) 

la forma extrema presenta una glabel·la desenvolupada, amb prognatisme subnasal i 

poc desenvolupament de la calota. A la part positiva de l’eix troben una forma que 

presenta un desenvolupament més pronunciat de la calota, amb la cara 

pràcticament recte sense inclinació amb absència de glabel·la i la maxil·la 

endarrerida.  

L’eix horitzontal que correspon a la funció 2 (variable V2 de l’annex 8.3). A la part 

positiva de l’eix observem que a la graella de deformació, el bregma i el vèrtex es 

troben molt junts i en una posició superior. En canvi a l’altre extrem de l’eix, a la banda 

negativa, observem que la forma presenta més prognatisme amb una calota de 

morfologia arrodonida i glabel·la marcada.  

 

Figura 16. Forma Consens donada pel TPS. En aquesta forma 
podem observar els 14 landmarks (punts) i la graella que no 
es troba deformada, correspon a l’origen de coordenades. 

 

 

 

 

 

La separació de les espècies per cada funció és diferent en cada cas. Per a la funció 1 

es veu més superposició dels punts, no es veu una separació clara de les espècies. En 

canvi si ens fixem en la funció 2, veiem que cap a l’esquerre de l’eix queden les formes 

més antingues d’homínids (Australopithecus i Paranthropus). També queden en aquesta 

part els individus d’Homo habilis, Homo ergaster, Homo georgicus i Homo heidelbergensis. 

A la banda dreta de l’eix, a la part positiva, trobem sobretot espècies més recents i 

actuals d’Homo sapiens arcaic i Homo sapiens sapiens. L’Homo erectus i l’Homo 

neanderthalensis es situen en una posició intermèdia respecte la funció 2. Per tant estem 



 

observant un gradient cap a la dreta del gràfic: des dels homínids més antics als més 

moderns. 
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El programa TPS ens mostra també per cada grup d’individus (per espècies en el nostre 

cas) la forma mitja. D’aquesta forma podem descriure la forma i veure les semblances i 

diferències amb els altres grups. Per poder determinar aquestes semblances es va 

descriure la forma mitja de cada espècie. En aquesta imatge però, no s’observen les 

graelles de deformació, així que a part vaig escollir un individu perque es veiés com el 

crani variava a partir de l’individu consens. En aquesta segona imatge es pot veure la 

graella (color verd) com queda deformada a mesura que ens desplacem pel gràfic. 

Cronològicament i per grup d’espècies les diferències observades varen ser: 

Australopithecus afarensis (figura 17) : només hi ha un individu (N=1) que represento 

aquesta espècie. Les restes cranials fòssils dels A. 

afarensis són poques. A la figura X podem veure la 

graella de deformació d’aquest individu i en el 

gràfic observem que l’A. afarensis es troba més 

proper al model de l’esquerre de la gràfica en una 

posició més extrema de l’eix. Respecte el consens 

veiem que aquest individu té l’ini més endinsat i 

presenta un arc supraciliar marcat. Pel que fa al 

front, el té bastant inclinat i la La calota presenta 

poc desenvolupament en referència a la seva 

longitud. El prostion es troba bastant avançat respecte a la posició del M2-M3 denotant 

un marcat prognatisme. 

Figura 17. Graella de deformació de l’A. afarensis 

 

 

 

Australopithecus africanus (N=2): en aquest cas hi havia dos individus representant 
aquesta espècie, així que podem observar la forma mitja dels dos cranis (figura 18) i la 



 

graella de deformació d’un d’ells. 

Figura 18. Forma consens de l’A. africanus i graella de deformació d’un dels individus. 

 

La seva posició en el gràfic és més  semblant a la forma inferior que no pas a la forma 

esquerre. El nasion, la glabela i els arcs supraciliars els té més pronunciats, és a dir, 

sobresurten més, per tant presenta torus. És l’únic que té les característiques semblants al 

model inferior de la gràfica. L’opistocrani sobresurt més del que és normal i el 

desenvolupament de la calota és molt poc extens. El prostion es troba molt avançat i els 

molars estan molt endarrerits; per tant, presenta bastant prognatisme. De fet, de les 

formes del gràfic, potser és el que en presenta més. El front el té inclinat. 

 

Paranthropus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. (A) graella de deformació del P. 
aethiopicus i (B) Graella de deformació de P. 
boisei. En ambdós individus es apreciar la cresta 
sagital i el prognatisme subnasal.  La figura C 
correspon a l’individu consens del grup. 

 

 

 

 

 

Les dues espècies estudiades d’aquest gènere són P. aethiopicus (graella de l’esquerre 

a dalt) i P. boisei (graella de la dreta a dalt), ambdós de l’Est d’Àfrica. Es pensa que el P. 

A B 

C 



 

aethiopicus és l’ancestre del P. boisei. Les seves formes s’assemblen bastant, situant-se a 

l’extrem esquerre del gràfic, amb les altres formes africanes. El P. aethiopicus es troba 

representat per un sol individu; en canvi, de P. boisei tenim dos individus (d’aquesta forma 

es va poder obtenir la forma mitja dels dos cranis, graella inferior dreta). Aquest gènere, 

amb característiques molt particulars presenta un marcat prognatisme subnasal ja que el 

prostion es troba molt avançat respecte el nasion i allunyat del M2 i M3. El 

desenvolupament de la calota no és molt marcat i presenten un inion marcat en 

l’occipital del crani. En el gràfic queden just a l’extrem oposat dels Homo sapiens sapiens.  

H. habilis (N=2) es situa també a la part de l’esquerre a prop del P. boisei, Homo 

ergaster i un individu de H. georgicus.  Si comparem amb els homínids de datació similar 

veiem que respecte els P. boisei presenta l’arc supraciliar menys marcat i la calota més 

desenvolupada. Però d’altra banda presenta més prognatisme respecte els Homo 

ergaster i el front molt inclinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Individu consens a l’esquerre i graella de deformació del ER 1470 a la dreta. 

 

H. ergaster (N=2): S’apropa a la forma de l’esquerre de la gràfica. L’arc supraciliar encara es troba marcat 

en aquesta espècie. No s’observen massa diferències amb les formes d’H. Habilis, tot i que es situa en una 

posició superior. Destaca la poca inclinació de la cara i menys inclinació del front. El bregma i el vèrtex es 

troben molt junts.  
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Figura 20. Individu consens a l’esquerre i graella de deformació d’un individu d’Homo ergaster a la 
dreta. 

 

H. erectus (N=4): espècie semblant a l’anterior però localitzada a l’Àsia. Aquests 

individus es troben més separats en el gràfic (hi ha més dispersió). Hi ha uns individus que 

es situen en una zona superior respecte la funció 1 (Individu de Sangiran, seguit de 

Liujiang una mica més a baix), en canvi els individus de Zhoukoudian es situen per sota de 

la funció 1. Que quedin en aquest posició és curiós ja que alguns autors diuen que 

l’individu de Sangiran presenta més semblances als H. erectus africans, i de fet al nostre 

gràfic queda situat a l’esquerre a prop dels ergaster/erectus africans.  Aquests individus 

presenten l’arc supraciliar marcat, el front una mica inclinat i l’inion més marcat. Destaca 

la verticalitat de la cara, per això es situen més a prop dels H. sapiens. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Forma consens (A), Individu de Sangiran (B) i 
Individu de Zhoukoudian (C) 

 

 

 

 

 

H. heidelbergensis (N=2): els dos individus queden força separats, SH 5 d’Atapuerca 

queda més a prop d’un altre Homo sapiens arcaic i un Homo habilis. En canvi l’individu 

A 
B 



 

de Steinheim queda a prop de l’inidividu D 3444 del jaciment de Dmanisi. Sembla que té 

característiques més properes a la forma de l’esquerre de la gràfica, tot i que té el 

prostion menys pronunciat, el bregma i el vèrtex més separats, i l’opistocrani menys 

sobresortit. Presenta bastant torus ja que la glabel·la està bastant endinsada, el front el té 

bastant inclinat, el desenvolupament de la calota sembla bastant extens. L’ M2 i M3 no 

estan molt endarrerits cosa que potser faria que hi hagués una mica de prognatisme. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Forma consens (A) i graella de deformació de l’inidividu SH 5 d’Atapuerca. 

 

H.neanderthalensis (N=5):  

Els neandertals es situen a la banda esquerre del gràfic (per la funció 2) i a baix de la funció 1. Presenten 

torus (però menys marcat que els erectus contemporanis), front inclinat i la calota desenvolupada. S’observa 

poc prognatisme i el ínion marcat.  

 

 

Figura 23. Forma consens dels neandertals i graella de deformació de l’individu de La 

Ferrasie. 



 

H. sapiens arcaic (N=5)  

Aquestes espècies africanes, es col·loquen a una posició més centrada al gràfic que la resta d’Homo 

sapiens. Aquests individus tindríem una posició intermèdia pel que fa a les característiques cranials. Té la 

calota molt desenvolupada, M2 i M3 endarrerits, per tant amb poc prognatisme, el front és inclinat però no 

massa, presenta torus però poc desenvolupat, ja que la glabel·la està poc enfonsada. Aquestes dues 

últimes característiques el diferencien del Homo sapiens modern. L’inidividu de Kabwe (trobat a Zàmbia) es 

situa a prop d’altres individus africans (la seva graella de deformació es pot observar a la figura Xb). Aquest 

fòssil és una mica controvertit ja que al principi es va assignar a una nova espècie: l’Homo rhodesiensis amb 

semblances als neandertals i als erectus africans (de fet en el gràfic es situa prop d’aquets dos grups, a 

l’esquerre de la Funció 2). Altres autors consideren que és una forma primitiva d’Homo sapiens i amb moltes 

semblances als H. heidelbergensis. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Forma consens dels H. sapiens arcaics i graella de deformació d’un individu 

d’aquest grup.  

 

 

H. sapiens sapiens (N=21) Aquest grup és evidentment el millor representat pel nombre 

d’individus. S’agrupen bastant encara que es pot veure molta dispersió, tal i com 

observem en poblacions humanes actuals. Tots els individus es situen a la part positiva de 

la funció 2. 

 Com aquests individus presentaven tanta dispersió va dividir-los per continents 

(individus de jaciments africans, asiàtics i europeus). El resultat es mostra al gràfic 5. El 

resultat es continua veient molta superposició. Els europeus presenten més dispersió i els 

asiàtics s’agrupen més. 

La morfologia del crani presenta les característiques 

següents: gran desenvolupament de la calota, 

absència de prognatisme i més verticalitat a la cara. 



 

Els arcs supraciliars no es troben desenvolupats i el front és més vertical que els seus 

avantpassats. 

 

Figura 25. Forma consens dels H. sapiens sapiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 COM ES DISTRIBUEIXEN ELS INDIVIDUS DE DMANISI? 

En el gràfic podem observar tres punts que corresponen als tres individus estudiats 

d’aquesta espècie  (D 2280, D 2700 i D 3444). En una visió ràpida podríem dir que els tres 

punts es troben realment molt separats. L’individu D 2280 es troba a l’extrem positiu de la 

Funció 2 allunyat d’altres individus de diferents espècies. L’individu D 3444 es troba també 

en una posició superior a prop d’un individu d’Homo heidelbergensis i un Homo ergaster. 

En canvi, l’individu D 2282 es troba més a prop de l’Homo habilis, neandertals i A. 

africanus. El crani D 2700 es col·loca en aquesta posició perquè l’espècimen presenta 

una protuberància a la part superior del crani, i aquesta peculiaritat s’observa en la seva 

Gràfic 5. Individus d’Homo sapiens sapiens per localització del 
jaciment. 



 

graella de deformació (figura ) amb un vèrtex i un bregma bastant junts i situats en un pla 

relativament superior. El front és bastant inclinat i no presenta prognatisme. 

La forma de la norma lateral de l’individu D 3444 

varia en el front, una mica més verticalitzat i un 

prognatisme menys marcat. Vértex i Bregma no es 

troben tant junts com l’anterior. 

L’individu D 2282 es troba més allunyat dels 

altres dos. Presenta un torus supraorbitari marcat, 

és per això que segurament es col·loca al costat 

del neandertals i de les formes d’Australopithecus. 

Presenta més prognatisme que les altres dues 

formes i una calota més arrodonida. No s’observen el bregma i el vèrtex tant junts però el 

front continua sent inclinat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de les variables que calcula el mateix programa TPS es va realitzar un anàlisi 

discriminant per veure com és classificaven els individus estudiats, és a dir per intentar 

veure com es classifiquen els individus de Dmanisi: com una espècie africana o asiàtica. 

La metodologia estadística d’aquest anàlisi és força complicada, però la manera 

d’entendre i interpretar els resultats pot ser molt aclaridora. L’estudi que hem fet  es basa 

en  que tenim una sèrie de grups d’homínids dels quals sabem amb antelació a quina 

espècie pertanyen. L’anàlisi discriminant intenta busca diferències existents entre aquest 

Figura 27. Graella de deformació de 

l’inidividu D3444 (Homo georgicus) 
Figura 28. Graella de deformació de 

l’inidividu D 2282 (Homo georgicus) 

Figura 26   . Graella de deformació de 

l’inidividu D 2280 (Homo georgicus) 



 

grups estudiats  i elaborar un mètode de classificació dels individus d’espècie 

desconeguda (en el nostre cas els individus de Dmanisi).  Així doncs amb l’anàlisi 

discriminant podem classificar nous individus a un dels grups que tenim. 

En el meu cas no intento explicar la metodologia estadística aplicada perquè es força 

complexa però sí interpretar els resultats que ens mostra aquest anàlisi amb l’ajuda de la 

meva tutora de Treball de Recerca. D’aquesta forma i amb la controvèrsia que generava 

aquesta espècie en quant a la seva classificació vam poder veure amb el nostre estudi 

com quins homínids es classificaven els individus de Dmanisi. Per fer-ho vam agafar les 

variables que havia calculat el programa TPS i les vans passar a un programa estadístic 

l’SPSS v.15.0. Cada variable amb l’individu i l’espècie a la qual pertany van ser introduïdes 

en un anàlisi discriminant per grups d’espècies.  

Les espècies escollides varen ser aquelles de datació similar, africanes i asiàtiques, 

entre les quals s’havia classificat prèviament per altres autors aquests individus. Aquestes 

espècies són: d’Àfrica l’Homo habilis i l’Homo ergaster; d’Àsia l’Homo erectus. 

Els resultats de l’anàlisi es mostren a la taula 2 i al gràfic 4. L’anàlisi discriminant entre els 

grups d’espècies conegudes va donar una classificació correcta del 100%. Els individus 

de Dmanisi es van classificar en els tres grups (Taula 2) amb una probabilitat de pertànyer 

a cada grup molt alta (100%) 

 

Individu Espècie 

assignada 

Probabilitat 

D 2700 Homo ergaster 1 

D 2282 Homo erectus 1 

D 3444 Homo habilis 1 

  Taula 2. Classificació dels individus de Dmanisi segons l’Anàlisi Discriminant. 
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INTERPRETACIÓ DEL RESULTATS DE L’ESTUDI DE LA FORMA: 

L’aplicació de la morfometria geomètrica permet separar les espècies estudiades en 

funció de la seva forma cranial.  

Els resultats indiquen que la forma lateral del crani ha variat en les diferents espècies 

d’homínids estudiades, en el gràfic es pot observar una gradació de les espècies més 

antigues (els Australopithecus) fins els Homo sapiens sapiens actuals. En general les 

espècies més primitives presenten poc desenvolupament de la calota i més prognatisme 

de la cara que les espècies més recents. Per altre banda, l’estudi ens ha permès observar 

les adaptacions d’espècies concretes com els Paranthropus, que queden posicionats 

més a l’esquerre del gràfic, segurament per la presència de cresta sagital i poc 

desenvolupament de la calota. Les espècies del nostre llinatge queden més agrupades 

entre elles. Malgrat això destaquen algunes diferències entre espècies concretes. Els 

Gràfic 6. Resultats de l’anàlisi discriminant per grups d’espècies. Es pot veure 
com un individu de Dmanisi (D 2700) queda força separat de la resta. Aquest 
individu és el que presenta una forma diferent amb una protuberància a la 
zona superior. Segurament per això queda tan separat. 



 

Homo habilis i Homo ergaster es situen més pròxims a les espècies anteriors amb trets 

potser més primitius com són la presència de l’arc supraciliar, lleuger prognatisme i menys 

desenvolupament de la calota. Els Homo erectus presenten una posició més centrada 

amb trets més similars als neandertals i Homo sapiens arcaics. 

 

  

Figura 29. Forma del crani de l’Homo habilis, l’Homo ergaster i l’Homo erectus. En aquesta 
seqüència d’imatges es pot observar com la forma del crani s’assembla bastant, però hi ha petites 
diferències a destacar entre les espècies africanes i l’asiàtica. En aquesta darrere es pot veure més 
verticalitat de la cara i un ini lleugerament més marcat al occipital.  

 

Els Homo heidelbergensis i els Neandertals es situen en una posició intermèdia. Això 

possiblement és perquè aquests presenten arcs supraciliars marcats i una lleugera 

inclinació de la cara.  

Els individus de l’espècie Homo sapiens sapiens  es troben més agrupats entre ells i 

separats de les altres espècies. Podem dir que les adaptacions pròpies d’aquesta 

espècie- com són el fet de presentar una calota més desenvolupada, la cara i el front 

més verticalitzat- són clarament diferents als altres grups d’homínids. Aquestes 

característiques s’observa en la graella de deformació consens d’aquest grups. La 

separació que observem entre els individus d’aquest grup pot ser degut a la variabilitat 

actual en la forma del crani entre diferents poblacions humanes.   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 30. A l’esquerre podem veure l’individu consens del grup d’ Homo sapiens. Destaca la 
retracció de la cara (línia verda) i el desenvolupament de la calota (línia blava). A la figura de la 
dreta podem observa tots els individus superposats en una forma. És a dir per la posició de cada 
landmark es pot els landmarks marcats en tots els individus d’Homo sapiens. D’aquesta forma es 
pot veure com hi ha molta variabilitat entre tots els individus.   

 

Els individus d’Homo georgicus queden realment molt separats al gràfic. En l’extrem 

superior trobem a l’individu D 2700, molt separat de la resta d’homínids. Aquest fòssil 

presenta una morfologia de la part superior del crani curiosa, amb una protuberància en 

la zona parietal, com he explicat anteriorment. La classificació d’aquests individua a 

partir del discriminant ens mostra que presenten alguns trets semblants als Homo africans i 

d’altres més semblants als Homo erectus asiàtics, suggerint que es troben entre aquests 

dos grups d’homínids i que realment podrien presentar una espècie de transició entre les 

formes africanes i les formes asiàtiques. 



 

 

6. CONCLUSIONS 

 

• El primer objectiu a investigar sobre la mida del crani hem pogut comprovar que al 

llarg de l’evolució la longitud del crani respecte a l’amplada ha anat incrementat 

de les espècies més primitives a les més recents. En el gràfic 1 es veu clarament 

aquesta evolució amb les espècies de Sagelanthropus i Ximpanzès  molt 

separades dels homínids i l’Homo sapiens situat a l’altre extrem. Aquesta conclusió 

es confirma també a partir d’altres estudis realitzats de la mida del cervell. En el cas 

concret de l’Homo georgicus podem dir que a partir de les mesures i de l’índex 

cefàlic calculat es troba en una posició intermèdia entre l’Homo habilis i l’Homo 

ergaster, però queda separat dels Homo erectus. 

 

• La morfometria geomètrica permet separar les espècies estudiades per la seva 

forma lateral del crani. A més ens permet diferenciar entre espècies per les seves 

adaptacions més concretes i particulars. 

 

• La morfologia del crani de tots els individus del gènere Homo ens permet 

diferenciar entre espècies que presenten característiques molt semblants.  

 

• Els individus d’Homo georgicus presenten trets en la seva forma cranial semblants 

als homínids africans (Homo habilis i Homo ergaster) però també algun tret 

semblant a espècies d’Homo erectus aisàtic. Això ens porta a pensar que aquests 

individus possiblement representen una espècie de transició entre els homínids més 

antics del nostre gènere i els primer homínids que van colonitzar Àsia.  

 

• Aquests estudis obren la possibilitat de treballar amb aquesta tècnica amb noves 

troballes fòssils i aplicar-la també a altre parts del crani.  
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8. ANNEXOS 

8.1 DESCRIPCIÓ DELS OSSOS CRANIALS 

El crani és una estructura òssia que ha variat en mida i forma al llarg de l’evolució dels 

homínids. El seu estudi ha estat des de sempre un dels principals objectius dels 

paleoantropòlegs, tant per mesurar la capacitat craniana de les diferents espècies, com 

per inferir la complexitat del cervell i de diferents capacitats cognitives que podien 

presentar els nostres ancestres.  

El crani és, en realitat, un conjunt d’ossos que es poden dividir en neurocrani (el conjunt 

d’ossos que envolten l’encèfal) i esplancnocrani (conjunt d’ossos que formen la cara). Els 

principals ossos que formen l’estructura del neurocrani són: 

Os frontal: Os pla imparell originat a partir de la fusió de dos ossos frontals simètrics (tot i 

no ser una patologia, hi ha persones a qui no se’ls solden els ossos i podem trobar encara 

els dos ossos frontals individualitzats). Està situat en la part anterio-superior del crani i 

presenta dues regions diferenciades: una vertical convexa per la seva cara anterior i una 

altra horitzontal,  formant part de la zona anterior de la base del crani i del sostre de 

l’òrbita. En l’angle d’unió entre ambdues regions, es troben els arcs supraciliars els quals 

s’articulen per fora amb el malar (o os zigomàtic) i per dins amb el maxil·lar superior, 

definint així la vora orbital.  

L’os frontal presenta dues cavitats interòssies que reben el nom de sinus frontals i 

desemboquen en la part central de les fosses nasals. La vora superior del frontal és 

dentada i s’articula amb els ossos parietals formant en l’adult la sutura coronal o frontal.   

Os parietal: os parell simètric situat en la part lateral del crani, pla, quadrangular i 

còncau internament. Anteriorment s’articula amb el frontal, superiorment amb l’altre 

parietal (formant la sutura sagital) i posteriorment, amb l’occipital (formant la sutura 

lamboidea). La vora inferior en forma de bisell s’articula en la part anterior amb 

l’esfenoides, i en la part posterior, amb el temporal. 



 

Os occipital: os imparell, presenta una porció superior, vertical i llisa, que forma part de 

la calota i una altra porció horitzontal que forma part de la fossa cranial posterior, on s’hi 

troba el forat occipital o foramen magnum,  que dona pas al bulb raquidi. A ambdós 

costats d’aquest es troben els còndils occipitals, que s’articulen en la primera vèrtebra 

cervical (atlas), permetent el moviment del crani respecte la columna.  

Os esfenoide: os imparell, irregular, situat en la base del crani. Forma part de les foses 

anterior, mitja i posterior, i constitueix un nucli entorn al qual s’articula la resta dels ossos 

del crani.  

 

Os etmoides: os irregular, imparell, situat a la base del crani en la fosa cranial anterior. 

La major part de l’os es troba en relació amb els ossos de la cara, contribuint en la 

formació de la paret medial de la òrbita i la paret lateral de les foses nasals. 

Os temporal: os irregular, parell, situat  lateralment a la base del crani, que forma part 

de la fossa cranial mitja i posterior. Consta de tres porcions: una porció petrosa piramidal 

anomenada penyal; l’escamosa, làmina òssia vertical que tanca la regió lateral de la 

fosa cranial mitja i que anteriorment presenta l’apòfisi zigomàtica, que s’articula amb el 

malar o os zigomàtic; i la porció mastoide, amb l’apòfisi mastoide. El temporal conté els 

receptors i estructures relacionades amb els sentits de l’audició i de l’equilibri, ja que els 

ossicles de l’oïda interna es troben a l’interior del penyal. 

 

 



 

 

8.2 ARTICLE NATURE SOBRE MORFOMETRIA GEOMÈTRICA EN DIFERENTS 

HOMÍNIDS. 

En la versió pdf es troba adjuntat a part. 
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8.3  BASE DE DADES D’EXCEL OBTINGUDA A PARTIRDEL PROGRAMA TPS.   

En la versió pdf no s’ha pogut adjuntar perquè pesava massa. 


